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Gerrit Valk, voorzitter
is eigenaar adviesbureau Valk Advies.
Hij studeerde geschiedenis en publiceert op dit terrein met enige regelmaat. Van 1989 tot 2002 was
hij lid van de Tweede Kamer.
Nevenfuncties:
lid rvt Nederlands Veteraneninstituut
voorzitter rvt Stedelijk Museum Alkmaar
voorzitter rvt De Waerden
lid rvt basisscholen Present
Margriet Zondervan, lid
is sinds 2016 als manager verantwoordelijk voor de zorginkoop en het contractmanagement van
jeugdhulp, Wmo, beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen voor zeven gemeenten in de regio
Alkmaar. Zij studeerde Pedagogiek en behaalde haar master verandermanagement en is ruim 20 jaar
werkzaam in verschillende management functies o.a. in de kinderopvang, het onderwijs en
de(ouderen)zorg. Binnen deze functies heeft zij ervaring opgedaan in wijkgericht werken, zelfsturing,
zorginkoop, transitie en de begeleiding van reorganisaties.
Nevenfuncties:
Bestuurslid Stichting Kapelkerk Alkmaar
Christel Portegies, vicevoorzitter
is eigenaar van Portegies Van Zanten Consultancy. Vanuit dit bedrijf doet zij interimopdrachten in de cultuur- en erfgoedsector. Ook vervult zij diverse bestuurlijke en
toezichthoudende functies in de (semi-)publieke sector.
Eerder was zij interim-directeur bij de Monumentenwacht Noord-Holland, directeur-bestuurder van
Cultuurcompagnie Noord Holland en wethouder en locoburgemeester van de gemeente Castricum.
Nevenfuncties:
interim programmamanager stichting Erfgoed Den Helder
voorzitter rvt MEE & de Wering / Groeimee
vice-voorzitter rvt Stedelijk Museum Alkmaar
lid rvt Omgevingsraad Schiphol
lid rvc Kennemer Wonen
lid dagelijks bestuur Kunstproject De Nollen Den Helder
bestuurslid Stichting tot behoud van monumentale kerken in Alkmaar
bestuurslid Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland
Paul Jonker, lid
Heeft ruime werkervaring opgedaan in een brede bedrijfsvoeringsportefeuille (financiën, vastgoed, ICT
en P&O). Is de afgelopen 20 jaar werkzaam geweest binnen verschillende sectoren in financiële,
management en controllers functies.
Susanne Stoelinga, lid
Is als strategisch adviseur in het team Veiligheid en Strategie bij de Veiligheidsregio ZaanstreekWaterland in Zaandam. In deze functie adviseert en ondersteund zij het bestuur, de directeur en het
managementteam en levert zij een bijdrage aan organisatie brede, complexe en strategische
vraagstukken. Zij heeft rechten gestuurd aan de Universiteit van Leiden.
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